De gemeente in de wijk
Wijkgericht werken
Hard werken aan leefbare en
veilige wijken. Dat doet de
gemeente Dordrecht samen met
bewoners, ondernemers, scholen
en maatschappelijke organisaties:
‘Wijkgericht werken’.

Waar vindt u wat?
Internetsite
De laatste informatie
over Sterrenburg vindt u
op de wijkwebsite
www.wijkendordrecht.nl/
sterrenburg
Wilt u zelf nieuws of foto’s
plaatsen op uw wijkwebsite? Word
dan wijkverslaggever en meld u
aan via wijken@dordrecht.nl!
U kunt het nieuws ook volgen via
Twitter: @wijkendordrecht of
bezoek de wijken op Facebook:
Wijken Dordrecht.
Meldingen
Voor meldingen, vragen en
opmerkingen over onder meer
onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen en straatverlichting,
bel de Wijklijn: 14 078. Of ga naar
www.dordrecht.nl/wijklijn

Sterrenburg een
vitale wijk
Hoe vitaal is Sterrenburg? Hoe houden we Sterrenburg vitaal? De gemeente
Dordrecht vroeg afgelopen jaar bewoners van Sterrenburg hierover mee te
denken. Dit jaar gaat dat gebeuren in alle Dordtse wijken.
In Sterrenburg bleken drie punten
erg belangrijk voor de aanwezige
bewoners. Zo is er veel te doen in de
wijk, maar ontbreekt het overzicht.
Hoe kom je er achter wat er allemaal
wordt gedaan? Hoe kun je als
bewonersgroep of instelling de
bewoners van Sterrenburg laten
weten wat je te bieden hebt?
Sterrenburg heeft veel voorzieningen,
maar hoe is de bereikbaarheid?
Onderhoud
Omdat Sterrenburg flink vergrijst,
wordt het bereiken van die voorzieningen moeilijker. De dichtstbijzijnde
bushalte is al ver lopen als je moeilijk
ter been bent. De eigen woningen in
Sterrenburg gaan, omdat ze ook ouder
beginnen te worden, meer onderhoud
vragen. Lukt het, ook als je ouder bent,
dat onderhoud goed uit te voeren?

Wat betekenen slechter onderhouden
woningen voor de buurt en voor de
prijs van de woning? Om Sterrenburg
vitaal te houden, is aandacht voor
die punten nodig.
Straatkubus
Om zicht te houden op alle ontwikkelingen in de wijken, gebruikt de
gemeente de Straatkubus. Dat is een
systeem met veel informatie over
leeftijden, inkomen, leefbaarheid en
nog veel meer. Door regelmatig te
kijken naar de ontwikkelingen, is
het mogelijk op tijd maatregelen te
nemen en kunnen problemen worden
voorkomen.
Op www.wijkendordrecht.nl/
sterrenburgvitaal kunt u de
presentatie terugvinden over
Sterrenburg, met daarin ook
informatie uit de Straatkubus.

Nieuws voor Sterrenburg
Wist u dat u activiteiten voor de
wijk zelf kunt melden via de
wijkkalender van de wijkwebsite
www.wijkendordrecht.nl/
sterrenburg? Ook nieuwsberichten
zijn welkom. U kunt ze – voorzien
van een foto – sturen naar
wijken@dordrecht.nl. Ook
Sterrenburg heeft inmiddels een

aantal wijkverslaggevers; bewoners
die als vrijwilliger werken voor de
wijkwebsite. Als u graag het
nieuws van de wijk via de mail
krijgt, kunt u zich abonneren op
de nieuwsbrief voor Sterrenburg,
Stadspolders en Dubbeldam.
Stuur uw aanmelding naar
wijken@dordrecht.nl of
abonneer uzelf via de wijkwebsite.

Wethouder opent
De Driehoek
Op woensdag 15 januari opende wethouder Bert van de Burgt van onderwijs het
Jenaplein kindcentrum De Driehoek.
Het kindcentrum had ruim anderhalf jaar een tijdelijk onderkomen in het
CS-gebouw aan de Eulerlaan. Eindelijk is het eigen pand nu klaar en officieel in
gebruik genomen. De kinderen zijn blij met hun `Groene speelplein,´ een
avontuurlijke en educatieve plek waar ze gezellig actief en sportief bezig kunnen
zijn. Door het in werking zetten van een waterpomp werd de speeltuin geopend
door Gerard Hovius, voorzitter van de Stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang
Projecten Drechtsteden.

Gebiedsmanager
Jan Wind is gebiedsmanager van de
wijken Sterrenburg, Stadspolders en
Dubbeldam.
De kinderen zijn blij met hun ‘Groene speelplein’ en voeren enthousiast een dansje uit
voor het nieuwe gebouw. (Foto: Cees Schilthuizen)

Het algemene telefoonnummer van
de gemeente is: 14 078 (lokaal tarief).

Moestuinproject van start
Voor alle bewoners die vanaf februari 2014 op een stukje grond biologisch
willen tuinieren, staat het moestuinproject Sterrenburg open. U kunt zich als
aspirant-lid inschrijven via de website van De Rijke Sterrentuin, de vereniging
achter het moestuinproject.
U hoeft geen ervaring te hebben
met het tuinieren, enthousiasme
natuurlijk wel. Op het terrein tussen
het Dalmeyerplein en de Leeuwstraat,
waar vroeger de schooltuintjes
waren, kunnen circa 80 bewoners
van Sterrenburg tegen geringe
kosten aan de slag. Ieder op een
stukje van 10 vierkante meter.
Het terrein
Op dat terrein staat een schuur met

een toilet, water en ruimte voor
de tuingereedschappen. De brede
paden zijn verhard met tegels.
Tussen de tuintjes wordt de grond
aangestampt, maar niet verhard.
Bij de ingang is plek voor fietsen;
daar zijn ook vakken voor compost.
Helemaal vooraan komen tuintjes
op een verhoging, zodat ook mensen
in een rolstoel zonder bezwaar mee
kunnen doen. Om het complex
staat een hek.

Alle informatie over het
moestuinproject vindt u op
www.derijkesterrentuin.nl.

Buurtpreventie is een initiatief van en door buurtbewoners van Sterrenburg. De buurtbewoners lopen op willekeurige
dagen en tijden door de buurt. Overdag, ’s avonds, maar ook wel eens ’s nachts.

Ook u als bewoner van Sterrenburg
kunt meedoen als vrijwilliger. Het
hoeft niet veel tijd te kosten en u
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Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe uiterlijk van de wijkwebsites
(www.wijkendordrecht.nl). Op dit moment hebben de meeste wijkwebsites een zelfde vorm en
kleur. Het idee is dat de
wijkwebsites van de mensen
in de wijken zijn. Iedere wijk
heeft zijn eigen karakter en
daar past een eigen kleur bij.
Sterrenburg krijgt de kleur
blauw.
Binnenkort ziet u uw wijkwebsite dus in een ander jasje!

Inloopspreekuur wethouder

Uw buurtpreventieteam zoekt versterking!

Tijdens hun ronden signaleren
buurtpreventen ook verdachte
situaties, attenderen bewoners op
mogelijke gevaren en overlastgevende zaken en controleren achterpaden, woonerven en parkeerplaatsen. Kortom, ze stimuleren de
algehele veiligheid in de wijk.

Nieuw uiterlijk wijkwebsites

kunt zelf aangeven hoe vaak en
wanneer u een ronde wilt lopen.
Aanmelden
Wilt u het buurtpreventieteam
versterken? Meld u dan aan bij Marc
Dolmans (Politie Nederland) via
0900 – 88 44 of Janine Wensink
(gemeente Dordrecht) via (078) 770
47 91. Meer informatie vindt u op
www.wijkendordrecht.nl/
buurtpreventiesterrenburg.

Wethouder Rinette Reynvaan houdt
regelmatig spreekuur in de wijken.
Zij vindt het een goede manier om in
contact te komen met bewoners van de
stad. Inwoners vinden het prettig dat
de wethouder naar hen toekomt.
Het wijkspreekuur is voor inwoners uit
alle wijken. Tussen 16.30 en 17.30 uur
kunt u zonder afspraak langskomen
om de wethouder te spreken.
De eerstvolgende wijkspreekuren
zijn op woensdag 12 februari op
het stadskantoor aan de Spuiboulevard 300 en op woensdag
26 februari in Het Theehuis aan de
Atmosfeerstraat 1J in Sterrenburg.
Heeft u een vraag aan mevrouw
Reynvaan of wilt u iets kwijt? Dan

bent u van harte welkom. De
wethouder vindt de meningen en
ideeën van u als wijkbewoner erg
belangrijk, omdat u heel goed weet
wat er nodig is om prettig te
kunnen leven en wonen.
Een schema van alle inloopspreekuren
van wethouder Rinette Reynvaan
vindt u op de wijkwebsite
www.wijkendordrecht.nl/
sterrenburg (wijkspreekuur).

